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RESUMO 
 
Os processos de mineração provocam impactos ambientais causados por 
disposição de resíduos sólidos improdutivos e rejeitos. Estes estéreis e rejeitos, ricos 
em sulfetos de ferro, oxidam-se, provocando a acidificação de drenagens e a 
dissolução de metais, originando a drenagem ácida de mina (DAM). Os métodos 
químicos empregados para o tratamento de DAM apresentam elevado custo 
operacional, tornando o tratamento biológico anaeróbio uma alternativa 
tecnicamente viável para o tratamento destas águas. Dentre as diversas 
configurações de reatores empregadas para o estudo da redução anaeróbia do 
sulfato e para o tratamento da DAM está o reator anaeróbio de leito fluidizado 
(RALF). Este trabalho avaliou o RALF para tratamento da DAM. Para operação do 
reator foi utilizada DAM sintética, etanol como fonte de carbono e inoculou-se o 
reator com lodo proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo da avícola Dacar, 
localizada em Tiête - SP. O RALF possuiu volume útil de 1,5 L, sendo adicionadas 
300 g de partículas de Liteball, com diâmetro médio de 0,897 mm, fornecidas pela 
empresa Mineração Curimbaba, que serviram como meio suporte para a 
imobilização da biomassa. O tempo de detenção hidráulica aplicado foi de 24 horas, 
e definiu-se uma relação DQO/SO4

2- de 1, com concentrações de 500 mg/L. O pH 
inicial foi mantido em 4,0, com adição de HCl 4M. O monitoramento do reator foi feito 
por análises físico-químicas de amostras do afluente e efluente, e notou-se aumento 
do pH de 3,95 para 6,00 em média, remoção média de SO4

2- de 23,3%, remoção 
média de DQO de 94,1% e concentração média de sulfeto no efluente 0,865 mg/L. 
 
PALAVRAS-CHAVE: drenagem ácida de mina; reator anaeróbio de leito fluidizado; 
liteball. 
 
ABSTRACT 
 
The mining process cause environmental impacts generated by the disposable of 
unproductive solid waste. These sterile and waste, rich in iron sulfides, oxidize, 
causing acidification of drainage and the dissolution of metals, resulting in the acid 
mine drainage (AMD). The chemical methods used to treat AMD have high 
operational cost, making the anaerobic biological treatment a viable technically 
alternative for the treatment of these waters. Among the various settings of reactors 
employed in the study of anaerobic sulfate reduction and the treatment of the AMD is 
the anaerobic fluidized bed reactor (AFBR). This work analyses the AFBR to the 
treatment of the AMD. For the operation of the reactor, synthetic AMD was used, 
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ethanol as a carbon source and the reactor was inoculated with sludge from 
anaerobic sludge blanket reactor from poultry Dacar, located in Tietê – SP. The 
AFBR has useful volume of 1,5L and 300 g of Liteball particles with 0,897 mm of 
diameter, provided by the company Mineração Curimbaba, were added. They served 
as support media for the immobilization of biomass. The applied hydraulic retention 
time was 24 hours and a ratio DQO/SO4

2- of 1 to concentrations of 500 mg/L was set 
up. The initial pH was maintained 4, with addition of HCl 4M. The monitoring of the 
reactor was made by physicochemical analysis of the influent and effluent 
samples, and it showed an increase in the pH of 3.95 to 6.00 on average, average 
removal of SO4

2- 23.3%, average DQO removal of 94.1% and average concentration 
of sulfide in the effluent 0.865 mg/L. 
  
KEYWORDS: acid mine drainage; anaerobic fluidized bed reactor; liteball.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A mineração e os processos minerais podem gerar elevadas quantidades de rejeitos 
minerais e resíduos, geralmente ricos em compostos sulfetados. A exposição desses 
rejeitos minerais ao ar e a água, e a ação de populações microbianas resultam na 
formação e liberação de drenagem ácida de mina (DAM). Essa drenagem ácida de 
mina possui níveis elevados de sulfato e íons metálicos (SAHINKAYA et al, 2010). 
 
A formação da DAM e a sua disposição em águas naturais tem sérios impactos 
ambientais. O teor de sulfato presente nesse efluente contribui para os sólidos totais 
dissolvidos das águas receptoras (TANG et al, 2008). 
 
O tratamento destes efluentes inclui, muitas vezes, na adição de materiais alcalinos, 
combinados com aeração, para promover a neutralização e precipitação de metais 
como hidróxidos ou carbonatos. Mas, os processos que envolvem reatores 
biológicos têm sido desenvolvidos para o tratamento de efluentes líquidos ácidos 
(KAKSONEN et al, 2003, HAO et al., 2014). 
 
A redução biológica de sulfato vem sendo cada vez mais substituída por processos 
químicos. As bactérias redutoras de sulfato (BRS) podem ser usadas para o 
tratamento de águas subterrâneas e superficiais contaminadas com drenagem ácida 
de mina (DAM), e para a recuperação de metais a partir de águas residuais. A 
produção biológica de H2S pode precipitar metais, enquanto a alcalinidade gerada 
neutraliza águas ácidas (KAKSONEN; PUHAKKA, 2007). 
 
O tratamento biológico de águas residuais contendo sulfato e metais por meio de 
bactérias redutoras de sulfato (BRS) é uma alternativa viável em relação ao 
tratamento químico convencional, pois tem-se custo mais baixo e melhores 
propriedades do efluente gerado (MARTINS et al, 2010). Dessa forma, o objetivo 
desse trabalho foi analisar a eficiência de tratamento da DAM sintética utilizando um 
reator anaeróbio de leito fluidizado.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Reator 
 
O reator anaeróbio de leito fluidizado utilizado nesse trabalho possuiu uma altura 
total de 108 cm, com um volume útil de 1,5 L. Foi mantido em câmara climatizada a 
30º C e pode ser visto na Figura 1. Antes de iniciar a operação do reator, fez-se 
ensaios de vazão, a fim de obter uma vazão de alimentação constante de 1 ml/s, 
para resultar no tempo de detenção hidráulico proposto, que foi de 24 horas. Com o 
ensaio de vazão realizada, foi possível ajustar a bomba peristáltica, marca Gilson, 
para uma rotação de 1,5 rpm.  
 
A recirculação foi feita por bomba dosadora Ecosan®, com vazão de 20 L/h, 
atingindo uma altura de fluidização igual a 29 cm, em que se teve um leito de altura 
igual a 27,5 cm com a mínima fluidização e 26 cm sem fluidização. A solução de 
alimentação foi mantida em geladeira sob temperatura de 15ºC. 
  



Silva, L.R.; Rodriguez, R.P.; Sancinetti, G.P. 

 
Figura 1. Reator em operação. 

Fonte. Arquivo pessoal. 

 
2.2. Material suporte 
 
O material suporte utilizado para a imobilização da biomassa foi o liteball, material 
que pode ser visto na Figura 2. Adicionou-se 300 g dessas partículas, ocupando 20 
cm da altura do reator. Essas partículas possuem densidade aparente de 2,56 
g/cm³, diâmetro médio de 0,897 mm, e foram fornecidas pela empresa Curimbaba, 
localizada em Poços de Caldas – MG. 
 

 
Figura 2. Partículas de lite-ball. 

Fonte. Arquivo pessoal. 
 

2.3. Inóculo  
 
O inóculo utilizado foi proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) da 
avícola Dacar, localizada na cidade de Tiête – São Paulo. Utilizou-se 150 ml desse 
lodo, e deixou-se o meio recirculando em regime fechado por 48 horas, para a 
aderência da biomassa no material suporte. 
  
2.4. Drenagem Ácida de Mina Sintética 
 
A composição da DAM utilizada foi de 0,2130 g/L de MgCl2.7H2O, 0,1154 g/L de 
NH4Cl, 0,0682 g/L de NaH2PO4, 0,6 g/L de Na2SO4, 0,049 g/L de FeSO4.7H2O e 
0,015 g/L de ZnCl2. O afluente apresentou etanol como fonte de carbono, sendo 
adicionados 0,378 mL de etanol por litro de drenagem sintética, de modo a 
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corresponder a DQO inicial de 500 mg/l, e teve seu pH corrigido para 4, através da 
adição de HCl 4 M. 
  
2.5. Operação 
 
A operação do reator ocorreu por 80 dias. Utilizou-se durante todo o tempo de 
operação uma relação estequiométrica de DQO/ SO4

2- de 1, com concentrações 
iniciais em torno de 500 mg/L. 
 
2.6. Análises físico-químicas 
 
Foram feitas análises físico-químicas de amostras do afluente e efluente, como 
forma de monitoramento do reator, que foram realizadas três vezes por semana, 
durante todo o tempo de operação do reator. As análises realizadas foram pH, 
demanda química de oxigênio (DQO), sulfato e sulfeto. As análises realizadas foram 
realizadas conforme os métodos descritos em Standard Methods for the Examination 
of Water and Wastewater (2012).  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Com as análises realizadas foi possível analisar o comportamento do reator, e assim 
a eficiência de tratamento da DAM. As figuras de 3 a 7 representam os resultados 
das análises realizadas durante a operação do reator. 
 

 
Figura 3. Gráfico do pH do afluente e efluente do reator em função do tempo. 

  
Observando-se a figura 3 houve aumento do pH do efluente até o 40º dia, após esse 
período o pH apresentou um leve decréscimo e a partir do 60º dia os valores de pH 
do efluente ficaram muito próximos do afluente. A diminuição do pH no efluente 
indicou que o sistema não estava operando de modo satisfatório.  
 
A Figura 4 apresenta o gráfico de DQO do afluente e efluente. Através deste, notou-
se que a remoção da matéria orgânica foi eficiente durante toda a operação do 
reator. 
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Figura 4. Gráfico da concentração de DQO no afluente e efluente em função do tempo.  

 
A redução da DQO do efluente pode ser justificada devido ao fato do inóculo ser 
metanogênico, com facilidade de assimilação do etanol usado como fonte de 
carbono. 
 
O gráfico da concentração de sulfato do afluente e efluente está apresentado na 
Figura 5. É possível notar que a concentração do afluente foi mantida entre 500 e 
600 mg/L.  
 

 
Figura 5. Gráfico da concentração de sulfato em função do tempo. 

 
A baixa eficiência de remoção de sulfato pode ser devido a predominância das 
arqueas metanogênicas. As bactérias redutoras de sulfato, responsáveis pela 
redução do sulfato a sulfeto não prevaleceram sob as metanogênicas, o que 
prejudicou o desempenho do sistema. 
 
A Figura 6 mostra a concentração de sulfeto no efluente, notando que a partir do 50º 
dia a concentração decresceu. Isso valida o aumento da concentração de sulfato no 
efluente, ou seja, a baixa remoção, pois para a concentração de sulfeto aumentar é 
necessário que a concentração de sulfato diminua, de acordo com a ação das 
bactérias redutoras de sulfato. 
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Figura 6. Concentração de sulfeto no efluente em função do tempo. 

 
Dessa forma é possível analisar a remoção de sulfato no reator, que está 
relacionada ao aumento da concentração de sulfeto e a diminuição da concentração 
de sulfato. O gráfico que representa essa remoção está apresentado na Figura 7. 
 

 
Figura 7. Remoção de sulfato ao longo do tempo em porcentagem. 

 
A queda de rendimento observada a partir do 50º dia, aproximadamente, pode ser 
atribuída ao desprendimento da biomassa, pois o efluente apresentou-se mais 
escuro. Outro fator que pode explicar a diminuição da eficiência do reator é a 
predominância das arqueas metanogênicas do inóculo sob as bactérias redutoras de 
sulfato.  
 
Analisando os resultados obtidos tem-se que o pH do afluente foi de 3,95 ± 0,06 e o 
pH do efluente foi de 6,00 ± 1,05. Os resultados para a DQO afluente foi de 599,9 ± 
26,41 mg/L e a concentração efluente foi de 36,25 ± 31,82 mg/L. Apesar da variação 
dos valores observados, teve-se uma remoção média de matéria orgânica de 94,1 ± 
5,5%, o que caracteriza resultados satisfatórios em relação à redução de DQO. 
 
Para a concentração de sulfato teve-se que o afluente apresentou uma 
concentração média de 587,4 ± 59,3 mg/L e a concentração para o efluente foi de 
453,6 ± 76,2 mg/L. A remoção de sulfato foi em média 23,3 ± 11,6%.  
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A concentração média de sulfeto no efluente foi de 0,86 ± 0,87 mg/L. Isso pode ser 
justificado pela dificuldade de adaptação do inoculo e baixa adesão microbiana no 
reator 
 
Os resultados não foram satisfatórios, e a principal causa pode ser que a adaptação 
das bactérias redutoras de sulfato não foi adequada e suficiente para um elevado 
crescimento, caracterizando pouca remoção de sulfato. Outro aspecto que deve ser 
destacado é que a partícula suporte utilizada pode não ter sido adequada para a 
imobilização da biomassa. 
 
Uma análise microbiológica do material suporte poderia complementar a discussão e 
validação desta hipótese o que não foi possível de ser realizado até o momento. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O tratamento biológico da DAM utilizando reatores anaeróbios é uma alternativa 
competitiva frente aos tratamentos convencionais. O estudo mostrou que é possível 
o tratamento de Drenagem Ácida de Mina nesse tipo de reator, de acordo com os 
resultados obtidos.  
 
Notou-se o aumento do pH no efluente, diminuição da carga orgânica, ou seja, da 
demanda química de oxigênio, e também a redução de sulfato.  
 
Mas a eficiência não foi satisfatória, de forma que, as BRS não prevaleceram no 
meio. Uma possível causa desse acontecimento pode ter sido a má eficiência do 
material suporte em imobilizar a biomassa, pois não há a comprovação que esse 
material é um bom material suporte, pois as pesquisas com esse material são 
recentes. 
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